
 

 

Oktober 2018 

 
De kop is er af! 

 
September is bijna voorbij. De eerste 4 schoolweken zitten erop, kortom de kop is eraf! 
 

De leerlingen zijn als het goed is allemaal gewend aan hun nieuwe leerkracht en wellicht ook aan hun nieuwe 
groep. De leerkrachten en overige collega’s zitten weer middenin de dagelijkse routine en hectiek. En als 

nieuwe directeur van de Franciscusschool en Basisschool De Esch heb ik in ieder geval het idee dat ook ik mijn 
weg binnen beide scholen langzaamaan begin te vinden. 

 
Terugkijkend op de eerste 4 weken, denk ik dat we op beide scholen goed zijn gestart. De 1e schoolweek stond 

in het teken van een (hernieuwde) kennismaking met elkaar en het maken van groepsafspraken en het 

verdelen van taken in de groepen. Uiteraard speelden de 7-habits daar een rol bij. Ook de kennismakings- of 3-
hoeksgesprekken tussen leerling-ouder-kind hebben inmiddels (bijna) allemaal plaatsgevonden. De 

vakleerkrachten gym zijn gestart met als gevolg nog leukere en uitdagender gymlessen voor de leerlingen en 
een beetje extra tijd voor de leerkrachten ter vermindering van de werkdruk.  

 

We zijn verheugd u te kunnen informeren over de samenwerking met externe partners in onze scholen: 

 
Voor De Esch:  logopedie en kinderfysiotherapie 

Voor de Franciscusschool: logopedie en buitenschoolse opvang 
 

Op De Esch zijn we gestart met het MATCH-traject, een traject om de leerkrachten te trainen om nog beter te 
differentiëren in de groepen en het onderwijs nog beter af te stemmen op de behoeften van de leerlingen. 

 
Voor de komende maand staan de 1e activiteiten alweer op het programma zoals bijvoorbeeld de 

Kinderboekenweek. Daar doen we uiteraard actief aan mee want lezen is en blijft o zo belangrijk!  
 

Voor De Esch wordt het een spannende maand aangezien de gemeenteraad deze maand als het goed is gaat 
beslissen over de renovatie.  

 
In deze maandbrief heel veel informatie over zaken die de komende weken gaan spelen op school. Mocht u 

daar vragen over neem dan gerust contact op met de leerkrachten, de locatieleider of met mij. 
 

Vriendelijke groet, 
 

Bart Freriks 
Directeur 

Onderwijsgemeenschap FrEsKo 
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Leader in Me 

 
 
Ook dit schooljaar besteden we weer aandacht aan de 7 gewoonten. Elke maand 

staat er een gewoonte centraal. Voor de maand oktober is dat de eerste van de 
zeven: Wees proactief  

 
“Je wordt beïnvloed door je genen, je opvoeding en je omgeving – maar je wordt 

er niet door bepaald”. (Stephen Covey)  
Aan sommige dingen kun je echt niks veranderen, dat ligt buiten jouw 

mogelijkheden. Wij noemen dat: buiten onze cirkel van invloed. Focus dus vooral 
op dingen die wél mogelijk zijn! Bijvoorbeeld: denk na over welke 

keuzemogelijkheden je wél hebt. Soms moeten dingen gewoon; maar je kan nog 
altijd wel kiezen hóe.  

Als iets niet lukt kun je:  
· boos worden  

· heel hard gaan huilen  
· een ander de schuld geven 

· niets doen en hopen dat alles vanzelf beter wordt Deze oplossingen, die eigenlijk 
helemaal niets oplossen, noemen we reactief zijn. Je schiet er geen fluit mee op, 

soms wordt het zelfs alleen maar erger……  
Een betere oplossing is: proactief denken en doen. Dat wil zeggen dat je éérst even de tijd neemt om na te 

denken en te zoeken naar goede oplossingen. Zoeken doe je door:  
· goed nadenken over welke manieren om te reageren of iets op te lossen er nog meer zijn. Denk bv. aan wat 

de gevolgen zijn van wat ik kan gaan doen.  
· hulp te vragen; aan de juf, aan een ander kind of aan je ouders  

· er over praten en uitleggen wat je moeilijk vindt, want niemand kan jouw gedachten lezen. Andere mensen 

hebben vaak goede ideeën om je te helpen om je probleem op te lossen.  

Proactief zijn is dus: even de tijd nemen om een echt goede manier te zoeken om je probleem op te lossen, of 

zelfs te voorkomen! 
 

 
Dank u wel! 

 
 
 

Beste ouders, 

 
In de laatste nieuwsbrief zijn we niet helemaal volledig geweest in ons 

“Dank je wel”. 
Natuurlijk zijn  we alle ouders die dagelijks/wekelijks brigadieren veel 

dank verschuldigd. 
Dat geldt eveneens voor de ouders die steeds weer ondersteunen bij 

onze Stuif-es-In. 
Alsnog hartelijk dank namens het team voor uw ondersteuning en 

hopelijk kunnen we dit schooljaar weer een beroep op u doen… 

 
 
 

 

 

Leerlingenraad Franciscusschool 2018 – 2019  

 

De leerlingen uit de Leerlingenraad stellen zich aan u voor: 

- Mijn naam is Loïs Wekking, ik ben 8 jaar oud. Ik 

zit in de leerlingenraad, omdat ik het leuk vind en ik 

ben gekozen door mijn klas. 

- Mijn naam is Nina Engbers, ik zit in groep 5/6, ik 

ben 8 jaar. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik 

gekozen ben door de klas. 

- Mijn naam is Liz Hudepohl, ik zit in groep 6. 

Ik zit in de leerlingenraad omdat ik dingen wil 

verbeteren op onze school. 

- Ik ben Finn Wesselius, ik ben 9 jaar. 

Ik zit in de leerlingenraad omdat ik werd gekozen 

door mijn klas en de school wil verbeteren. 

- Mijn naam is Geralynn Koops , ik zit in groep 7. Ik ben 10 jaar, bijna 11. 

Leerlingenraad Franciscusschool 2018-2019 



Ik zit in de leerlingenraad omdat ik ben gekozen door de klas en omdat ik iets wil bijdragen aan de 

school. 

- Mijn naam is Lilou Bonhke, ik zit in groep 7 en ben 10 jaar. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik ben 

gekozen door de klas en ik wil de school beter en veilig maken. 

- Mijn naam is Lori Wissink, ik zit in groep 8 en ben 11 jaar. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik door 

de klas uitgekozen ben en ik wil graag de school veiliger maken en supergezellig. 

- Mijn naam is Noortje Ziemerink, ik zit in groep 8 en ben 11 jaar oud. 

Ik zit in de leerlingenraad omdat ik de school wil verbeteren en veiliger wil maken. 

 

In ons 1e overleg hebben we samen overlegd over het 

buitenspelen. De leerlingenraad vindt het buitenspelen nu veel 

leuker, er zijn minder ruzies en je kunt veel beter spelen. 

Om het nog beter en veiliger te maken hebben heeft de 

leerlingenraad een aantal suggesties voor de juffen. 

 

Het volgende overleg bespreken we de wensen van alle 

kinderen. Leerlingen uit de leerlingenraad gaan in overleg met 

de kinderen van hun groep. 

Ook kiezen we de volgende keer een voorzitter van onze 

leerlingenraad. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

De digitale communicatie tussen ouders en school verloopt zoveel mogelijk via Parnassys, ons 
leerlingadministratie- en volgsysteem, en Social Schools. Daarvoor hebben wij uw juiste e-mail adres en 

mobiele telefoonnummer nodig. Graag wijzigingen zo snel mogelijk aan ons doorgeven zodat wij u te allen tijde 
kunnen bereiken.  Social Schools gebruiken we vanaf dit schooljaar in plaats van Facebook. Op die manier 

kunnen we u, binnen de kaders van de wetgeving rondom AVG, regelmatig op een leuke manier op de hoogte 
houden van leuke en praktische zaken in de groepen van u zoon of dochter. Vergeet niet om er regelmatig op 

de kijken, dan mist u in ieder geval niks. 
 

 

 

Zondag 7 oktober vindt de Halve Marathon van Oldenzaal plaats (voorheen 
Huttenkloasloop). We hopen net als voorgaande jaren weer vele deelnemers 

van onze school te mogen zien starten op het Plechelmusplein. Ook dit 

jaar vindt de inschrijving digitaal plaats. Dat betekent dat de inschrijving 

buiten school om gaat.  
De link met de 

inschrijving:  https://inschrijven.nl/formulier?id=2018100720415&tl=nl. 

Bij de inschrijving voor de 1 en 2 kilometer kunnen ze aangeven op welke school ze zitten. Dankzij 2 nieuwe 
sponsoren is deelname gratis bij voorinschrijving. Na-inschrijving kost 3 euro. Inschrijven kan t/m 1 

oktober! Meer informatie over deze scholierenloop vindt u op http://halvemarathonoldenzaal.nl. 
 

Tijdens de gymlessen wordt aandacht besteedt aan de 1 en 2 kilometer hardlopen. Mochten de kinderen nog 
meer willen oefenen; Boescoolfit biedt enkele clinics in de avond aan. Inschrijving kan met onderstaande 

link: https://www.boescoolfit.nl/sportaanbod/inschrijven/cursus-hardlopen. 

Vanuit school worden shirts ter beschikking gesteld zodat alle leerlingen van onze school herkenbaar zijn. Na 

afloop ontvangen ze een medaille en zijn er leden van ons team aanwezig om de leerlingen van ranja te 
voorzien. Ook oefenen de leerlingen tijdens de gymlessen op school.  

 
 

  

Communicatie via Parnassys en Social Schools 

Halve Marathon Oldenzaal 

Logopedie op school 

https://inschrijven.nl/formulier?id=2018100720415&tl=nl
http://halvemarathonoldenzaal.nl/
https://www.boescoolfit.nl/sportaanbod/inschrijven/cursus-hardlopen


Met ingang van 1 oktober is er op onze school logopedie aanwezig. De logopedie zal verzorgd worden door 
Marissa Krol van het Twentsch Logopediecentrum. In eerste instantie is zij op de vrijdag aanwezig in de IB-

ruimte. 
Logopedie op school biedt voor ouders, leerlingen en voor onze school een aantal voordelen: 

 De logopedist(en) gaan sowieso de jaarlijkse logopedie screening in groep 2 verzorgen. Hiervoor is, in 

het kader van de wet AVG, toestemming van de ouders / verzorgers nodig. De toestemmingsbrieven 

hiervoor zullen separaat worden toegestuurd.  

 Als u als ouder of wij als school de indruk hebben dat kinderen baat zouden hebben bij logopedie, dan 

kunnen we heel snel schakelen. Uiteraard doen we dat altijd in overleg. 

 Op het moment dat dat resulteert in één of meerdere behandelingen, dan kunnen die op school en 

onder schooltijd en op school plaatsvinden. Uw kind kan daar dan in principe zelfstandig naar toe. 

In de bijlage bij dit Franciscusbericht stelt Marissa zich aan u voor.  

 
Zoals gezegd: de toestemmingsbrief voor de screening van leerlingen van groep 2 zal separaat worden 

toegezonden. 

 

 
  
Sinds enkele weken biedt kinderopvang Columbus-junior buitenschoolsopvang (BSO) op onze school. Zij doen 

dat vanaf de voormalige bestuurskamer van KONOT op de 1e verdieping. In 
eerste instantie zijn zij aanwezig op de dinsdag- en donderdagmiddag. Ook zij 

stellen zich in de bijlage van dit Franciscus-Bericht aan u voor. 
 
 

 

 
 

 

Welkom op onze school 
 

 
 
Kalender maand oktober 

 
Maandag 1 oktober  MR vergadering 
Woensdag 3 oktober  Start Kinderboekenweek, thema “vriendschap” 

Donderdag 4 oktobeer  Dierendag; activiteiten zie mail 

Zondag 7 oktober  Halve marathon Oldenzaal 

Dinsdag 9 oktober  Inzameling oud papier 
    OR vergadering 

    Ontruimingsoefening 
    Studiemiddag; alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

Donderdag 11 oktober  Ontruimingsoefening 
Vrijdag 12 oktober  Einde Kinderboekenweek 

Zaterdag 20 oktober  Start herfstvakantie t/m zondag 28 oktober 
Maandag 22 oktober  Juf Karin B. jarig 

Donderdag 25 oktober  Juf Laura jarig 
Zondag 28 oktober  Wintertijd 

Maandag 29 oktober  Controle hoofdluis 

Woensdag 31 oktober  FB november per mail 
 

 
  

Kinderopvang Columbus 

 
In oktober stromen in: 
 

Rens Buijvoets      groep 1 
Emma Naafs         groep 1 

Elisa Hristic          groep 1 
 

Wij wensen Rens, Emma en Elisa een fijne tijd op de 
Franciscusschool.  

                

 
                    

   Infobulletin                             



  
     

Oktobermaand – Mariamaand - Rozenkransmaand  
 
Workshop  
Maak je eigen Rozenkrans 
 
 
Ga jij wel eens met je oma naar de kerk om een kaarsje op te steken voor iemand? Misschien bid 
je dan met haar een Wees Gegroet, een gebed tot Maria, de moeder van Jezus. Misschien heeft je 
oma of je moeder wel zo’n mooie ketting, met allemaal kralen en onderaan een kruisje? We 
noemen zo’n ketting een rozenkrans. 
Wil jij er ook een? 
Kom dan je eigen rozenkrans maken op 
 
Maandag 8 oktober van 15.30 - 17.00 uur  
voor kinderen vanaf groep 5 
 
Plaats: het parochiecentrum van Oldenzaal, Spoorstraat 4a 
 
Kosten voor het materiaal (o.a. glaskralen)  
5 euro per rozenkrans 
Opgave verplicht vóór 4 oktober a.s.  
bij pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl 
 
 

 
 
 
 
parochie H. Plechelmus Oldenzaal e.o. 
 

 

 

Kermisviering 2018 
 

Zondag 30 september om 10.00 uur in de 
Autoscooter op kermis 

Jong en oud is van harte welkom! 
 

 
 
 
Technology Day 

 
 
Wil jij zien en ervaren hoe tof de wereld van techniek kan zijn? Kom 
dan zaterdag 06 oktober naar de Saxion Technology Day bij de 
Stadscampus van hogeschool Saxion in Enschede. Of je jong of oud 
bent, bij Saxion ontdek je hoe technologische toepassingen onze 
wereld blijven innoveren en verbeteren. 

Er zijn verschillende ontdekkingspunten, waar je van dichtbij kennis maakt 
met moderne technische hoogstandjes. Beleef de weg van het afvalwater met 
Waterschap en Vechtstromen, maak je eigen metalen mannetje, doe 
experimenten in ons proeflab of waterlab, verken met de Oculus Rift een 
virtuele wereld, doe mee met de 'Bibberbot-race', leer programmeren of volg 
één van de LEGO-workshops. 
Weekend van de Wetenschap 
De Saxion Technology Day is onderdeel van het Weekend van de Wetenschap. 
Dit is het grootste landelijke technologie- en wetenschapsevenement van 
Nederland. 

 Locatie 

                                                     Oktober 2018 

https://www.saxion.nl/onderzoek/labs/lego-education-innovation-studio
https://www.hetweekendvandewetenschap.nl/


Ko Wierenga 

 Datum en tijd 
6 oktober 2018 - 11:00 tot 16:00 

 

 
 
                  
 
  

                 Hebt u vragen/ opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? 

                                                       Wij horen ze graag! dir.franciscus@konot.nl 

 

mailto:dir.franciscus@konot.nl

